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1 Inleiding 

 

1.1 Voorwoord 

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het strategisch beleidsplan (SBP) van de 

PCBO Dantumadiel en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s 

vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat 

beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to 

act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie 

onderscheidt in het toezichtkader 2017. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons 

personeel. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we welke middelen we inzetten om de 

medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). 

1.2 Doelen en functie van het schoolplan binnen PCBO Dantumadiel 

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het SBP (Strategisch Beleidsplan) van PCBO Dantumadiel- 

in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in 

dit geval van kenmerken (fase ‘to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten 

ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to 

check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument 

(wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat 

willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019- 2023. Op basis van ons SBP met actiepunten 

stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de 

gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, 

uitvoeren en evalueren. 

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het beleidsplan 

Ons schoolplan is opgesteld door de directeur van de school. Vooraf is input gevraagd aan leerlingen, 

teamleden en ouders. Leerlingen en ouders hebben de parels van de school in kaart gebracht en 

nagedacht over mogelijke ontwikkelpunten. Samen met de interne begeleider en de 

bouwcoördinatoren is de basiskwaliteit van de school vastgesteld. We hebben hiervoor het 

instrument zelfevaluatie uit mijn schoolplan gehanteerd.  Op een teamdag met het hele team stond de 

missie en de visie van onze school centraal. Ook hebben teamleden een bijdrage geleverd aan het 

vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2019-2023 zullen we 

planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van 

ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team 

ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor 

een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan. 
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2  Schoolbeschrijving 

 

2.1 Gegevens vereniging en school 

 

Gegevens van de stichting  

Naam Vereniging: PCBO Dantumadiel 

Algemeen directeur: Dhr. G. van Tol 

Adres + nummer: Altenastreek 66 

Postcode + plaats: 9101BA Dokkum 

Telefoonnummer: 0519221702 

E-mail adres: directie@pcbodantumadiel.nl 

(mailto:directie@pcbodantumadiel.nl) 

Website adres: www.pcbodantumadeel.nl (http://www.pcbodantumadeel.nl) 

 

 

Gegevens van de school  

Naam school: CBS De Boustien 

Directeur: Mevr. I. de Vries 

Adres + nummer.: Sportloane 2a 

Postcode + plaats: 9271VN De Westereen 

Telefoonnummer: 0511447376 

E-mail adres: deboustien@pcbodantumadiel.nl 

Website adres: deboustien.pcbodantumadeel.nl 

 

mailto:directie@pcbodantumadiel.nl
mailto:directie@pcbodantumadiel.nl
http://www.pcbodantumadeel.nl/
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2.2 Kenmerken van het personeel 

De directie van de school bestaat uit de directeur. De directie vormt samen met twee collega’s die 

de taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw & bovenbouw) het managementteam 

(MT) van de school. Het team bestaat uit: 

1 Directeur 

2 Bouwcoordinatoren  

2 Voltijd leerkrachten 

16 Deeltijd leerkrachten 

1 Intern begeleider (taak) 

2 Onderwijsassistenen 

1 Administratief medewerker 

1 Congierge 

 

Van de  23  medewerkers zijn er  20  vrouw en 3  man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand 

schema (stand van zaken per 1-9-2019). 

Per 1-9-2018 Directie OP OOP incl. congierge en 
administratief medewerker 

Ouder dan 60 jaar    

Tussen 50 en 60 jaar 1 4  1 

Tussen 40 en 50 jaar  8  3 

Tussen 30 en 40 jaar  3  

Tussen 20 en 30 jaar  3  

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 1 18 4 

 

2.3 Kenmerken van de leerlingen 

Onze school wordt bezocht door 248 leerlingen (1 oktober 2019). Van het totaal aantal leerlingen 

hebben dertien leerlingen een gewicht van 0.3 en twee leerlingen een gewicht van 1.2. 

De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, 

hebben we beschreven in het document Kenmerken Leerlingen (zie bijlage). In dit document staan de 

kenmerken per groep beschreven en de consequenties voor de groep(en) en de school. Het leerlingenaantal 

is de laatste jaren stabiel te noemen. 

Bijlage 

1. Leerlingkenmerken 
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2.4 Kenmerken van de ouders 

CBS De Boustien staat in het dorp De Westereen 

De Westereen is 1 van de 11 dorpen in Dantumadiel. De Westereen telt 5.000 inwoners (2017). Onze 

school is gehuisvest in een prachtig nieuwbouw gebouw De Hege Seis. In dit gebouw is ook de 

openbare basisschool gehuisvest. In De Westereen zijn een aantal nieuwbouwwijken gerealiseerd. Het 

opleidingsniveau van onze ouders is ons bekend (via intakegesprekken/formulieren). De kengetallen laten 

hierbij zien dat 2/3 van onze ouders een MBO opleiding (of lager) heeft gevolgd en 1/3 een HBO/WO 

opleiding. Opvallend is het aantal ondernemers onder de ouderpopulatie en in De Westereen. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse 

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en 

extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. 

We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen. 

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL 

Professioneel team / goede leerkrachten 

(uitkomsten peilingen) 

Zie bedreigingen 

Moderne onderwijsmiddelen  

Veilig klimaat met een fijne sfeer (uitkomsten 
peilingen) 

 

 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL 

IKC vorming (doorgaande lijn 2-14) Prognose: dalend leerlingenaantal 

Betrekken omgeving (met veel 

ondernemers/bedrijven) bij de school 

Tekort aan leerkrachten (consequentie dalende 

kwaliteit). Zorg omtrent vervanging. 

Nieuw gebouw met veel fasciliteiten waar gebruik 

van gemaakt kan worden (samenwerking met 

andere gebruikers). 
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3 Grote ontwikkeldoelen 

 

3.1 Grote ontwikkeldoelen 

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) 

vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de 

jaren 2019-2023. Naast deze brede doelen hebben wij per schooljaar meer specifieke 

kleinere doelen, onze bouwstenen vastgesteld. 

 Streefbeelden 

1. Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen in  groep 1  tot en met  8  middels een 

leerling rapportfolio 

2. Op onze school zijn de leerlijnen voor wetenschap en techniek en kunst en cultuur 
geïmplementeerd 

3. Op onze school zijn alle leerkrachten 'basis' vaardig met betrekking tot ICT 

4. Op onze school voeren we kindgesprekken 

5. Onze school is een VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) school 

6. Op onze school wordt collegiale consultatie structureel ingezet. Leerkrachten leren van en met 
elkaar 
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4 Onderwijskundig beleid 

 

4.1 De missie van de school 

Missie 

Het accent ligt op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. In ons pedagogisch klimaat vertrouwen 

we elkaar en zijn we duidelijk en open in onze communicatie. We hebben oog, hart en oor voor elkaar. Op 

CBS De Boustien voelt iedereen zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd. 

Onze slogan is: 

Waar ieder steentje ertoe doet 

4.2 De visie van de school 

In het onderwijs op CBS de Boustien staan basisvaardigheden centraal met bijzondere aandacht voor 

de brede ontwikkeling van kinderen voor creatieve en sociale vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat 

de leerlingen het verband kunnen leggen tussen de leerstof, hun ervaringen en talenten. Iedere leerling op 

onze school heeft daarom een eigen portfolio. Hierin staan de eigen ontwikkelpunten en talenten 

centraal. Tijdens de leergesprekken tussen leerkracht en leerling en samen met ouders wordt op de 

ontwikkeling gereflecteerd. Als team zijn we betrokken bij kinderen, ouders en collega's. Leerkrachten 

voelen zich verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en eigen deskundigheidsontwikkeling. We 

waarderen en benutten hierbij elkaars talenten, delen onze kennis en bundelen onze krachten om samen 

doelen te bereiken. 

Onze specifieke ambities: 

Het realiseren van opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van rekenen 

en taal.  

Onze algemene ambities: 

 Bouwen aan een brede blik (vanuit de ambitie met betrekking tot het samenwerken met de 

omgeving). 

 Bouwen aan bewustwording (een betere wereld begint bij jezelf vanuit de ambitie met betrekking tot 

de (Christelijke) identiteit). 

 Bouwen aan bewust leren (vanuit de ambitie met betrekking tot het leren van kinderen). 

 Bouwen aan verbinding (vanuit de ambitie met betrekking tot de (team)cultuur & het klimaat op 

school). 
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4.3 Levensbeschouwelijke identiteit 

CBS De Boustien is een christelijke school. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en de bijbel. Jezus 

zien wij als levensbron. Hij heeft oog voor alle mensen. We vinden het belangrijk om onze leerlingen 

kennis te laten maken met de Bijbel in een taal die voor hen begrijpelijk is. We hanteren hiervoor de 

methode Kind op Maandag. Iedere week vertellen we kinderen verhalen uit de bijbel, openen en sluiten 

de dag met gebed en zingen liedjes met elkaar. Ook staan ieder jaar de vieringen rond  Pasen en Kerst en 

de Kerk-school en gezinsdienst centraal. Omdat ieder kind als uniek schepsel geboren is, willen we 

zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende mogelijkheden en behoeften van ieder kind. Het 

accent ligt hierbij op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. In ons pedagogisch klimaat vertrouwen 

we elkaar en zijn we duidelijk en open in onze communicatie. We hebben oog, hart en oor voor elkaar. Op 

CBS De Boustien voelt iedereen zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd. 

Het is van groot belang om in de school met elkaar in gesprek te blijven over de identiteit van de school en 

over inspiratie en bezieling in je werk. Dat vinden wij noodzakelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, en 

voor de betrokkenheid van de professionals die er werken. Dit is dan ook een aandachtspunt voor ons. 

Aandachtspunt Prioriteit 

We willen in gesprek blijven over onze (Christelijke) identiteit. hoog 

 

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling 

We vinden het op CBS De Boustien belangrijk dat onze leerlingen goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed 

kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en veraf). Vanuit onze Christelijke 

identiteit komt naar voren dat we ieder kind als uniek schepsel zien. We willen leerlingen meegeven dat 

ieder steentje ertoe doet. Onze algemene ambities bouwen aan een brede blik & bouwen aan 

bewustwording passen hierbij. 

Op verschillende manieren wordt aandacht gegeven aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling 

van onze leerlingen nl.; 

Jaarlijks kiest onze leerlingenraad samen met ouders een aantal projecten uit waar we als school een 

bijdrage aan leveren (bijvoorbeeld actie schoenmaatje). 

Onze school is een vreedzame school. De Vreedzame School is een programma waarbij sociale 

competentie en democratisch burgerschap centraal staat. Het beschouwt de klas en de school als 

een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en 

waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen 

zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen 

tussen mensen. 

Op CBS De Boustien worden leerling mediatoren ingezet. In groep 8 kunnen leerlingen jaarlijks 

solliciteren naar de taak leerlingmediator. Ze krijgen een cursus aangeboden waarin ze opgeleid 

worden als mediator. De mediatoren worden het hele jaar ingezet tijdens de pauzes op het 

onderbouw en bovenbouwplein. Ze bemiddelen tussen bij conflicten tussen leerlingen. 
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Op onze school wordt ieder jaar een leerlingenpanel gekozen bestaande uit leerlingen uit de 

groepen 6,7 en 8. De leerlingen kunnen aangeven of ze in aanmerking willen komen. Middels een 

verkiezing aan het begin van het schooljaar wordt er jaarlijks een nieuw panel geformeerd. De 

leerlingenraad vergaderd ongeveer zes keer per jaar. Leerlingen brengen punten in vanuit de 

verschillende groepen. De directeur brengt ook punten in waarover ze graag van gedachten wil 

wisselen met de raad. 

We willen als school de schoolnabije omgeving meer bij de school betrekken. In De Westereen zijn veel 

bedrijven en ondernemers gevestigd. Er zijn veel mogelijkheden om leerlingen te laten leren in de praktijk. 

Wij denken dat de koppeling tussen het leren in theorie en het ervaren in de praktijk bijdraagt aan een brede 

en diepe leerontwikkeling bij onze kinderen. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

*Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] 
(OR2) 

3 

 

*De zelfevaluatie is een instrument binnen mijn schoolplan gebaseerd op de inspectie-eisen. De scores 

zijn automatisch verwerkt per deelgebied in dit schoolplan. Met behulp van de kleuren is te zien of een 

thema onvoldoende (rood), zwak (oranje), voldoende (groen), goed of excellent (blauw) is. Vervolgens is 

aangegeven welk onderdeel een aandachtspunt is zoals hieronder weergegeven. Daarbij is ook een 

prioritering aangegeven. Hoewel alle aandachtspunten van belang zijn en in feite als hoge prioritering in 

het lijstje zouden moeten staan, is er in verband met gelijke spreading over vier jaar in gedifferentieerd. 

Aandachtspunt Prioriteit 

Leerlingen gaan op excursies in de schoolnabije omgeving. Ondernemers, ouders 

geven gastlessen op school. 

gemiddeld 

Leerlingen uit de bovenbouw gaan een week op stage bij bedrijven, organisaties 

in de Westereen 

gemiddeld 

Gastlessen gegeven door ouders gemiddeld 

 

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie 

In de vorige paragraaf nl. sociale en maatschappelijke ontwikkeling staat ook beschreven hoe we omgaan 

met actief burgerschap en sociale cohesie. 

Aanvullend vindt onze school het van belang dat we leerlingen voorbereiden op de toekomst. Leerlingen 

groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de 

samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het 

belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect 

hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed 

samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en 

verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 



P a g i n a  | 14 
 

SCHOOLPLAN 2019-2023 CBS DE BOUSTIEN 
 

Leerlingen op De Boustien geven aan dat ze graag iets met en voor een ander 

doen. Projecten waar we samen met onze leerlingen aan meewerken zijn 

bijvoorbeeld: 

- Beide scholen in het dorp doen mee aan de jaarlijkse schoonmaakdag 

- Jaarlijks initiëren we het zingen met dementerende ouderen in het verzorgingstehuis in De Westereen. 

Leerlingen uit groep 8 zingen dan wekelijks gedurende zes weken samen met deze ouderen. 

- Leerlingen worden betrokken bij de 4 mei herdenking Etc... 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Gastlessen gegeven door ouders, bedrijfsleven De Westereen hoog 

 

4.6 Leerstofaanbod 

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we 

een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons 

aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt 

hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke 

voorschriften. 

Beoordeling 

Vanuit de analyse van de basiskwaliteit is het onderdeel aanbod een aandachtspunt. Twee onderdelen willen 

we meer aandacht geven nl.; 

- Het aanbod sluit aan bij het niveau van de leerlingen bij binnenkomst. 

Leerlingen die op onze school instromen in groep 1 hebben diverse voorschoolse organisaties bezocht. 

Met de organisaties in De Westereen is structureel contact en wordt de ontwikkeling van de kinderen 

besproken. Hierin kan nog wel beter worden afgestemd. Met name voor wat betreft de leerlijnen en het 

aanbod. Ook hanteren voorschoolse voorzieningen verschillende overdrachtsformulieren. Hier zou meer 

uniformiteit in mogen komen wat ons betreft. 

- Het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingen. 

Met betrekking tot het algemene aanbod op school is het afstemmen op onderwijsbehoefte vaak wel goed 

voor elkaar voor wat betreft de basisgroep. We willen hierin beter afstemmen op de 'zwakkere' en 

'betere' leerling. 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 2,71 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst hoog 

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn 

voor de leerlingenpopulatie 

hoog 
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4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten 

Onze school biedt de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes/leerlijnen en 

toetsen. 

Vakken Methode Toetsen 

Wetenschap en techniek Leerlijnen wetenschap en techniek  

Kunst en cultuur Leerlijn kunstzinnige orientatie  

W.O Naut, Meander en Brandaan  

Engels Join in Methodegebonden toetsen. 

Eindtoets  Engels  IEP groep  8 

Taal Taal in Beeld Methodegebonden toetsen taal  

Lezen Aanvankelijk – VLL  KIM  versie 

Voortgezet - Estafette 

Methodegebonden toetsen DMT 

en AVI 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Methodegebonden toetsen 

CITO LOVS Begrijpend lezen 3.0 

Rekenen Wereld in getallen Methodegebonden toetsen CITO 

LOVS Rekenen 3.0 

Spelling Spellng in Beeld Methodegebonden toetsen CITO 

LOVS Spelling 3.0 

Schrijven Pennenstreken  

Verkeer VVN verkeersmethode  

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs  

Godsdienst Kind op maandag  

Sociale Emotionele 
ontwikkeling 

De Vreedzame school  

Seksuele vorming voor het 
basisonderwijs 

Wonderlijk gemaakt  

 

Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de 

kerndoelen. We gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden 

(opplussen). Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor 

de  referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat  we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van 

bovenstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito). 

Aandachtspunt Prioriteit 

*Schrijfmethode herijken hoog 

 

*Mede door de digitalisering en het intensieve gebruik van Chromebooks in de groepen 5 tot en met 8 

op De Boustien is de discussie over het schrijfonderwijs gestart. Daarbij staan vragen central als: 

Wat is onze visie op schrijven?  

Welke methode willen we hanteren?  

Willen we de leerlingen het verbonden schrijft of losse letters (het blokschrijft) aanleren?  
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We vinden het belangrijk om hier teambreed aandacht aan te schenken om van daaruit een nieuwe visie 

op te stellen met betrekking tot het schrijfonderwijs op onze school. Wellicht zal deze nieuwe visie 

leiden tot een nieuwe schrijfmethode/aanpak.  

4.8 Taalleesonderwijs 

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. 

We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen 

communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te 

leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed 

kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en 

gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. 

Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct 

aan de slag met kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig [als de LOVS-gegevens daar aanleiding 

voor geven] zetten we extra taalleesonderwijs op het rooster. 

Om ons taalleesonderwijs opbrengstgericht en passend te maken, hebben we schoolambities vastgesteld. 

Deze zijn tot stand gekomen door een afweging tussen historische uitstroom, de opbrengsten van de leerlingen 

die nu de school bezoeken, de instroomkenmerken en het SOP (Schoolondersteuningsprofiel). We spreken van 

schoolambities omdat we een norm hebben vastgesteld voor de 20% hoogst scorende leerlingen en een 

norm voor 80% van de leerlingen. Deze twee normen hebben we verbonden aan de uitstroom richting VO. 

Met deze normen in het vizier hebben we een onderwijsprogramma vastgesteld dat uitgaat van de 

grootste gemene delers van de onderwijsbehoeften in de schoolpopulatie (waarvan de middenmoot de 

belangrijkste is). Ons onderwijsprogramma is gebaseerd op de leerlijnen die eindigen bij de kerndoelen en de 

referentieniveaus. De leerlijnen hebben we per halfjaar verdeeld in cruciale leerdoelen, zodat we goed 

zicht houden op die doelen die wezenlijk zijn voor de vaardigheidsontwikkeling. 

We volgen de taalleesontwikkeling van onze leerlingen middels de CITO LOVS toetsen. Daarnaast hanteren 

we voor de leesontwikkeling VLL (Veilig Leren Lezen - KIM versie) in groep 3 en Estafette lezen in groep 4 tot 

en met 8. Voor het begrijpend lezen hanteren we Nieuwsbegrip en voor taal en spelling Taal in Beeld. In 

groep 1 en 2 worden leerlijnen gevolgd waarbij verschillende methodieken als bronnenboek fungeren. In 

groep 1 en 2 worden vanuit thema's, leerdoelen gepland. Aan deze doelen worden activiteiten gekoppeld. 

Aan de hand van methodetoetsen in groep 3 tot en met 8 en het volgen/vastleggen van de doelen in groep 1 

en 2 volgen we de ontwikkeling van de leerlingen. We vergelijken (in ieder geval tweemaal per jaar) de 

opbrengsten van onze leerlingen middels Focus PO en de groepskaart in Parnassys. We vergelijken 

hierbij de school- en groepsopbrengsten met de schoolambities. We kijken echter niet alleen naar 

opbrengsten, maar beoordelen per leerling elk halfjaar of hij opbrengstgericht en passend onderwijs heeft 

genoten. Dat doen wij aan de hand van drie indicatoren: de vaardigheidsgroei, de beheersing van de cruciale 

leerdoelen en de betrokkenheid. Tijdens onze schoolbesprekingen doorlopen we met deze gegevens en het 

onderwijsplan de cyclus van planmatig handelen. 
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We gaan in ons taal-leesonderwijs uit van het model van convergente differentiatie. We groeperen leerlingen 

op basis van hun overeenkomsten in onderwijsbehoeften wat resulteert in een drietal aanpakken: basis, 

verrijkt (meer uitdaging) en intensief (meer ondersteuning). Omdat er sterkeren en zwakkere groepen zijn 

(ten opzichte van onze schoolambities), is het noodzakelijk het onderwijs in elke groep verder aan te passen. 

Als de middenmoot in een groep hoger ligt, dan gaat de leerkracht meer verrijking toevoegen aan het 

programma. 

In ons onderwijsplan staat de didactiek centraal. U kunt hierin schoolbrede strategieën aantreffen die wij 

hanteren om de leerlingen zo actief mogelijk bij de les te betrekken en om ze de leerstrategieën aan te 

leren. 

Bijlagen 

2. Onderwijsplan taal-lezen. 

Aandachtspunt Prioriteit 

Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van taal bieden hoog 

Begrijpend lezen op niveau (klassendoorbrekend) hoog 

 

4.9 Rekenen en wiskunde 

Om ons rekenonderwijs opbrengstgericht en passend te maken, hebben we schoolambities vastgesteld. Deze 

zijn tot stand gekomen door een afweging tussen historische uitstroom, de opbrengsten van de leerlingen die 

nu de school bezoeken, de instroomkenmerken en het SOP (Schoolondersteuningsprofiel). We spreken van 

schoolambities omdat we een norm hebben vastgesteld voor de 20% hoogst scorende leerlingen en een 

norm voor 80% van de leerlingen. Deze twee normen hebben we verbonden aan de uitstroom richting VO. 

Met deze normen in het vizier hebben we een onderwijsprogramma vastgesteld dat uitgaat van de 

grootste gemene delers van de onderwijsbehoeften in de schoolpopulatie, waarvan de middenmoot de 

belangrijkste is. Ons onderwijsprogramma is gebaseerd op de leerlijnen die eindigen bij de kerndoelen en de 

referentieniveaus. De leerlijnen hebben we per halfjaar verdeeld in cruciale leerdoelen, zodat we goed 

zicht houden op die doelen die wezenlijk zijn voor de vaardigheidsontwikkeling. 

 

We volgen de rekenontwikkeling van onze leerlingen middels de CITO LOVS toetsen. Daarnaast hanteren we 

de methode WIG waarbij de ontwikkeling volgen middels de methodegebonden toetsen. We vergelijken (in 

ieder geval tweemaal per jaar) de opbrengsten van onze leerlingen middels Focus PO en de groepskaart in 

Parnassys. We vergelijken hierbij de school- en groepsopbrengsten met de schoolambities. We kijken 

echter niet alleen naar opbrengsten, maar beoordelen per leerling elk halfjaar of hij opbrengstgericht en 

passend onderwijs heeft genoten. Dat doen wij aan de hand van drie indicatoren: de vaardigheidsgroei, de 

beheersing van de cruciale leerdoelen en de betrokkenheid. Tijdens onze schoolbesprekingen doorlopen we 

met deze gegevens en het onderwijsplan de cyclus van planmatig handelen. 

We gaan in ons rekenonderwijs uit van het model van convergente differentiatie. We groeperen leerlingen op 

basis van hun overeenkomsten in onderwijsbehoeften wat resulteert in een drietal aanpakken: basis, 

verrijkt (meer uitdaging) en intensief (meer ondersteuning). Omdat er sterkeren en zwakkere groepen zijn 

(ten opzichte van onze schoolambities), is het noodzakelijk het onderwijs in elke groep verder aan te passen. 

Als de middenmoot in een groep hoger ligt, dan gaat de leerkracht meer verrijking toevoegen aan het 

programma. 
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In ons onderwijsplan staat de didactiek centraal. U kunt hierin schoolbrede strategieën aantreffen die wij 

hanteren om de leerlingen zo actief mogelijk bij de les te betrekken en om ze de leerstrategieën aan te 

leren waarmee ze rekenvraagstukken en problemen kunnen oplossen. 

Bijlagen 

3. Onderwijsplan rekenen 

Aandachtspunt Prioriteit 

Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van rekenen bieden hoog 

 

4.10 Wereldoriëntatie 

In de groepen 5 tot en met 8 wordt Wereldoriëntatie thematisch aangeboden. Bij verschillende thema's 

werken leerlingen klassenoverstijgend aan de verschillende thema's. De leerlijnen staan hierbij centraal. Als 

bronnenboeken worden Naut, Meander en Brandaan gebruikt. 

4.11 Kunstzinnige vorming 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige 

en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele 

kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het 

van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van 

schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. 

Op CBS De Boustien staan de inhouden van de leerlijnen kunst en cultuur centraal in groep 1 tot en met 8. 

Gedurende het hele schooljaar werken en leren leerlingen samen in projectblokken. Daarbij zetten we 

verschillende disciplines in volgens het teach de teacher concept. Afwisselend verzorgen vakdocenten en 

leerkrachten de lessen. 

4.12 Bewegingsonderwijs 

Op CBS De Boustien hanteren we de methode basislessen Bewegingsonderwijs tijdens onze gymlessen. De 

brede school waar onze school in is gehuisvest beschikt over 1 speellokaal. Leerlingen uit groep 1 en 2 van 

beide scholen in het gebouw maken gebruik van dit speellokaal. De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 

krijgen tweemaal per week gymles in de nabij gelegen sporthal. Regelmatig worden gymlessen verzorgd 

door de sportcoaches van de gemeente Dantumadiel. Ook worden er gedurende het jaar tennis en 

skeelerclinics aangeboden aan de leerlingen. Naast deze gymlessen is er voldoende ruimte buiten de 

school om heerlijk te bewegen. Zo zijn er prachtige speelpleinen, een skeelerbaan en voetbalvelden waar 

de leerlingen gebruik van mogen maken. Naast de reguliere lessen nemen de leerlingen van onze school 

deel aan het jaarlijkse voetbaltoernooi  en korfbaltoernooi van de gemeente Dantumadiel. 

4.13 Wetenschap en Technologie 

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en 

techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. 

Op onze school staan de leerlijnen wetenschap en techniek centraal in groep 1 tot en met 8. De leerinhouden 

zijn verdeeld in projectblokken door het hele jaar heen.  



P a g i n a  | 19 
 

SCHOOLPLAN 2019-2023 CBS DE BOUSTIEN 
 

Tijdens deze projecten zetten we verschillende disciplines in volgens het teach de teacher concept. 

Afwisselend verzorgen vakdocenten en leerkrachten de lessen. 

Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen 

met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. 

We maken ook gebruik van de makerskar in het digitaalhuis plus (de bibliotheek). De leerlingen maken hier 

kennis  met verschillende 21e eeuw gerelateerde ICT technologieën. 

4.14 Engelse taal 

We willen op onze school toewerken naar de Landelijke Standaard VVTO en een kwaliteitsmerk VVTO. De 

definitie van internationalisering voor CBS de Boustien is gerelateerd aan het domein: Vroeg Vreemde 

Talen Onderwijs (VVTO). 

Op  de  Boustien willen we door het aanbieden van Engels vanaf groep 1 de wereld van onze leerlingen 

vergroten. Door onze leerlingen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met Engels beogen we ze beter 

toe te rusten als ‘wereldburger’. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis van 

leerlingen die gaan werken en wonen in een internationale en interculturele samenleving. Door 

internationalisering wordt de professionalisering van leerkrachten bevordert. Zij volgen een scholing Engels. 

Daarbij wordt het curriculum van de school verrijkt. Internationalisering is een noodzakelijke bouwsteen 

om kwalitatief goed onderwijs te geven dat past in deze tijd. 

Bijlagen 

4. Beleidsplan Engels 

4.15 Les- en leertijd 

Op onze school hanteren we een continurooster. 

Lestijden continurooster 

Maandag 8.30 uur - 14.00 uur 

Dinsdag 8.30 uur - 14.00 uur 

Woensdag 8.30 uur - 14.00 uur 

Donderdag 8.30 uur - 14.00 uur 

Vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur 

* Groep  1  is  op  vrijdag  vrij 

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke 

factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook 

willen we  voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We 

werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dagschema. In principe trachten we alle 

leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 
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4.16 Pedagogisch handelen 

Onze leerkrachten  hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden 

tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen 

(dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale 

en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en 

gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: 

relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, 

een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen 

doen. 

Zie verder het hoofdstuk missie, visie en levensbeschouwelijke identiteit. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,13 

 

4.17 Didactisch handelen 

Ons model didactisch handelen staat uitgebreid beschreven in het onderwijsplan rekenen en taal-lezen. 

In ons model didactisch handelen staan 4 sleutels voor een effectieve les centraal. Deze zijn gebaseerd 

op wetenschappelijk onderzoek naar wat werkt in de klas. Een paar relevante thema’s komen vanuit 

onderzoek naar voren (Hattie, 2014). Deze thema’s spelen zich af rond een viertal vragen de 

zogenaamde sleutels nl.: 1. Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les? 2. Volgt de leerkracht ‘de 

kortste weg naar Rome’? 3. Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen? 4. Stemt 

de leerkracht af op verschillen? Deze vragen worden de vier sleutels genoed vanwege hun impact op het 

leervermogen van kinderen en de leeropbrengsten telkens als belangwekkend naar voren komen. De 

sleutelvragen zijn voor leerkrachten om die reden zinvol om ze in de lesvoorbereiding voor ogen te 

houden.  

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 2,92 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de 

behoeften van de leerlingen 

hoog 

 

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen 

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij 

zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het 

belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen 

verantwoordelijkheid betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. 
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Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig 

hebben, krijgen die ook. 

In de groepen 1 en 2 leren leerlingen zelfstandig hun taken en activiteiten plannen op de planborden in de 

groep. Leerlingen leren vanaf groep 1 om samen te werken. De leerkrachten zetten hierbij verschillende 

samenwerkingsvormen in. Vanaf groep 1 zijn er schoolbreed afspraken gemaakt met betrekking tot het 

omgaan met uitgestelde aandacht. Vanaf groep 5 krijgen leerlingen de leerstof aangeboden op Snappet. 

Binnen Snappet leren leerlingen dat ze naast het basisaabod verder mogen leren aan de eigen leerdoelen 

binnen de werkpakketten. 

Een streefbeeld van onze school is het werken met portfolio's waarbij leerlingen meer en meer betrokken 

worden bij de eigen leerontwikkeling. 

4.19 Klassenmanagement 

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze 

leerkrachten pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen 

goed kunnen organiseren. Een goede inbedding van ons model didactisch handelen (de vier 

sleutels) is daarom belangrijk. Zowel directie, IB als leerkrachten onderling monitoren dit process 

en handelen tijdens klassenbezoeken en collegiale consultaties.  

4.20 Zorg en begeleiding 

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we 

te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook 

mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling 

nauwkeurig met behulp van het LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en middels de vragenlijsten 

Vensters PO. Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze 

doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig 

geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid 

beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school over een 

schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en 

wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van leerlingen 

voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar). Tijdens de 

groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de 

ontwikkeling van de subgroepjes (basis, intensief en verrijkt) en de ontwikkeling van individuele 

leerlingen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 2,9 

 

Bijlagen 

5. Schoolondersteuningsplan CBS De Boustien 
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4.21 Afstemming 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een 

groepskaart met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer 

per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep (spoor 3), de plusgroep 

(spoor 4) en de zorggroep (spoor 2). Incidenteel hanteren we spoor 1 (eigen leerlijn) en spoor 5 (eigen 

leerlijn). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in 

een groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen 

ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. 

Omdat “afstemming” (differentiatie) van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school 

voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de 

subgroepjes en de individuele leerlingen.  

Dit doen we onder andere door klassenbezoeken rondom de vier sleutels (het didactisch model op onze 

school), collegiale consultatie en scholing rond dit onderwerp. Alle leerkrachten volgen de komende drie 

jaar een scholing begaafdheid. Dit om beter zicht te krijgen op de verschillende talenten/behoeften van 

kinderen om zo ook beter af te kunnen stemmen. 

4.22 Extra ondersteuning 

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt 

van de leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof 

die leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt 

het OPP de doelen m.b.t. de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt 

twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. 

4.23 Talentontwikkeling 

De ambitie van PCBO de Boustien met betrekking tot het leren van kinderen is: Bouwen aan bewust leren. 

Alle leerlingen op de Boustien hebben een eigen digitaal portfolio. Naast de weergave van de opbrengsten 

op het gebied van taal en rekenen is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen. Op de 

Boustien besteden we veel aandacht aan wetenschap en techniek en kunst en cultuur (kunstzinnige 

oriëntatie). Door verschillende ontwikkelfasen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren) 

expliciet aan de orde te stellen in het portfolio, ontwikkelt de leerling een onderzoekende houding en blijft 

hij gedurende het werken aan zijn opdracht kritisch op wie hij is, wat hij wil, wat hij kan en of hij kan wat 

hij wil. 

Het portfolio dient daarmee de volgende doeleinden: 

Vastleggen van waardevolle informatie en opbrengsten; de leerling houdt zo overzicht op wat hij 

heeft gedaan, gemaakt of afgesproken. 

Terugblikken en vooruitkijken; de leerling houdt zo zicht op product en proces en kan daar zijn 

voordeel mee doen bij de huidige en toekomstige opdrachten. 

Communiceren met de leerkracht tijdens de reflectie/leergesprekken; de leerling kan m.b.v. het 

portfolio toelichten wat hij heeft gedaan, waarom en hoe. De leerkracht kan de leerling op basis van 

deze uitgevoerde activiteiten ondersteunen en begeleiden waar nodig. Mensen leren ontzettend veel 

door te doen en daarover te praten. 
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Controleren in hoeverre de beoogde doelstellingen van de leerling (in overleg met talentcoach/docent) 

daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Welke opbrengsten heeft de opdracht opgeleverd en naar welke 

tevredenheid? 

Beoordelen van de uitgevoerde opdracht; de inhoud van het portfolio kan (deels) het object van 

beoordeling zijn. 

Met behulp van het portfolio volgt de leerling zijn eigen talentontwikkeling, kan hij zijn opgedane ervaringen 

gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen en wordt duidelijk of hij bereikt heeft wat hij wilde bereiken. Het 

portfolio fungeert als een soort 'persoonlijke spiegel' waarin hij zowel kan terugblikken als vooruitkijken. 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Op onze school besteden we gericht aandacht aan wetenschap en techniek 

2. Op onze school besteden we gerichte aandacht aan kunstzinnige orientatie 

3. Alle leerlingen beschikken op onze school over een eigen digitaal portfolio 

Aandachtspunt Prioriteit 

Meer muziek in de klas hoog 

 

4.24 Passend onderwijs 

De scholen van PCBO zijn allen aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs Fryslân. Dit is 

een samenwerkingsverband wat gebaseerd is op een maximale decentralisatie van de middelen. Dat 

betekent dat de scholen in overleg met het bestuur mogen komen tot een eigen invulling van een aanbod 

voor de specifieke ondersteuning van de leerlingen. Hiervoor heeft de school een eigen budget en kan 

gebruikt worden van een aanvullend budget vanuit het bestuur. 

De school kan tevens gebruik maken van de expertise van een bovenschoolse kwaliteitsmedewerker zorg. 

Daarnaast wordt consultatieve leerlingbespreking verzorgd door Centraal Nederland en is er gelegenheid tot 

het gebruik maken van de expertise van een jeugdarts en een psycholoog. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3 

 

4.25 Opbrengstgericht werken 

Voor de ontwikkelingsgebieden Nederlandse Taal en Rekenen streven we gericht opbrengsten na.  

We hanteren hierbij Focus PO. 

 

 Focus PO 

Focus PO is de naam van een online tool die scholen helpt om opbrengstgegevens van hun leerlingen 

beter te duiden. Voor leerkrachten zijn vaardigheidsscores loze getallen die lastig te interpreteren zijn. 

Daarnaast geeft het groepsgemiddelde te weinig informatie over welke interventies er moeten worden 

gedaan. 

Focus PO zet de betekenis van opbrengstgegevens centraal. Dat doet zij op twee punten. Ten eerste 

door een vergelijkingsmaatte gebruiken die eenvoudig te begrijpen is, en die direct inzicht geeft in de 
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verwachte uitstroom richting het voortgezet onderwijs. Ook wordt bij elke score een onderwijsbehoefte 

vermeld: basis, uitdaging of intensivering. Ten tweede wordt de betekenis vergroot door de weergave 

van de middenmoot. Voor een leerkracht is dit zijn didactische vertrekpunt. 

Voor al onze leerlingen streven we op de gebieden Nederlandse Taal en Rekenen gemiddeld 

naar: Cognitief 

80% van de leerlingen stroomt uit naar het VMBO-KB of hoger, waarvan 20% naar het VWO.  

Vertaald naar Focus PO: p20 = vix 65, p80 = vix 35 (voor alle vakken) 

 Onderwijskundige uitgangspunten 

Op onze school werken we vanuit zes onderwijskundige uitgangspunten. Deze hebben betrekking op het 

realiseren van opbrengstgericht en passend onderwijs op een wijze die voor leerkrachten behapbaar en 

betekenisvol is. De gelijknamige denk- en werkwijze steekt als volgt in elkaar. 

De start wordt gevormd van eind naar begin (1). Dit uitgangspunt toont zich in de formulering van de 

schoolambities op de vak- en vormingsgebieden waarop wij gericht opbrengsten nastreven. Om deze 

te bereiken, nemen we op school- en op groepsniveau de middenmoot als vertrekpunt (2) van ons 

didactisch handelen. Onze didactische standaarden zijn per doelgroep vastgelegd in onderwijsplannen. 

Deze vormen de basis onder het denken en handelen van school naar groep naar leerling (3).  

Als het nodig is wordt de didactische standaard aangepast aan de onderwijsbehoeften van een groep 

of van een individuele leerling. We gaan dus uit van overeenkomsten in onderwijsbehoeften (4)., 

omdat we van mening zijn dat leerlingen van en met elkaar moeten (en kunnen) leren. Om het onderwijs 

passend te maken en om leren van en met elkaar mogelijk te maken, differentiëren we zoveel mogelijk 

rondom dezelfde leerdoelen (basis/verrijkt/intensief) en pas als het echt niet anders kan, laten we leerlingen 

versnellen of vertragen: eerst convergent dan divergent (5). Om te beoordelen of passend onderwijs voor 

een leerling bereikt is, gaan we uit van wat onder respons op instructie (6) wordt verstaan: als een leerling 

op drie indicatoren voldoende scoort, is dit een feit geweest. We gaan dan door met wat we deden. Deze 

drie indicatoren worden halfjaarlijks in een groepsoverzicht genoteerd: vaardigheidsgroei, 

leerdoelbeheersing en betrokkenheid. 

 Planmatig handelen (op de opbrengsten en het passend-zijn van het aanbod) 

Om opbrengst en passend onderwijs te realiseren, sluiten we qua planmatig handelen aan bij de werkwijze 

die wel Groepsplanloos Werken wordt genoemd (www.groepsplanloos.nl). Dit bestaat uit een viertal 

waarborgen: het onderwijsplan (dit omvat het standaardaanbod), het schooloverzicht (bevat de 

schoolambities op Nederlandse Taal en Rekenen en de school- en groepsopbrengsten), het groepsoverzicht 

(bevat de indicatoren van passend onderwijs) en de schoolbespreking. Tijdens de halfjaarlijkse 

schoolbesprekingen formuleren we schoolbrede verbeteraanpakken en groepsinterventies die voortkomen 

uit verschillen die we waarnemen tussen de schoolambities, het aanbod en het rendement (qua 

opbrengsten en qua passend zijn). Als aanbod, schoolambities en rendement in een lijn liggen, gaan we 

door met wat we deden. De uitkomsten van de schoolbesprekingen worden vastgelegd en tussentijds 

geëvalueerd. 

Als een leerling herhaaldelijk een onvoldoende respons op instructie laat zien, werken we planmatig 

volgens de stappen in ons ondersteuningsplan. 
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4.26 Toetsing en afsluiting 

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten 

we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden 

ingevoerd in het LOVS / ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de Cito-voorschriften. Ouders 

worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten en kunnen deze resultaten vooraf 

bekijken in het ouderportaal. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets IEP. Tijdens een 

informatieavond aan het begin van groep 8 informeren de leerkrachten ouders over de procedures met 

betrekking tot de overgang naar het VO. In februari vinden er gesprekken plaats tussen leerkracht, ouders 

en leerlingen groep 8 waarin het advies gegeven wordt. Na de IEP eindtoets vindt er (bij een hogere score) 

een gesprek plaats waarin een (eventuele) bijstelling van het advies plaatsvindt (zie bijlage voor de 

adviesprocedure). 

4.27 Vervolgsucces 

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze 

adviezen met de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens 

van Scholen op de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar). Op basis van een analyse stellen we ons 

beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3 

 

5 Personeelsbeleid 

 

5.1 Integraal personeelsbeleid 

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De 

bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde 

competenties. De competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vormgegeven in een 

handboek personeelsbeleid. Dit vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de 

volgende competenties: 

1. Gebruik Leertijd 

2. Pedagogisch handelen 

3. Didactisch handelen 

4. Afstemming Handelings Gercht Werken (HGW) 

5. Klassenmanagement 

6. Opbrengstgericht werken 

7. Beroepshouding 

8. Communicatie 

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform 

de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is afkomstig uit de 

Competentiethermometer.  
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Momenteel vindt er ook een orientatie plaats op basis van een andere manier van werken, waarbij de 

leerkracht als eigenaar van het didactisch handelen in de groep door middel van een reflectieve dialoog zijn 

handelen bespreekt met de directeur of intern begeleider. 

Het principe is dat alle leerkrachten minimaal één keer per jaar worden bezocht en er naar aanleiding 

van de lesobservatie een gesprek plaatsvindt. Indien het didactisch handelen stagneert of niet verder 

ontwikkelt, wordt m.b.v. de competentiethermometer een volledig assessment afgenomen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school m.b.t. het didactisch 

handelen zijn: 

- werken met een duidelijk en helder geformuleerd lesdoel, 

- een goede fasering met een vlot tempo in de les, 

- actieve betrokkenhied van alle leerlingen, 

- een goede afstemming in de les m.b.t. de specifieke onderwijsbehoefte van elk kind. 

Verder verwachten we van leerkrachten dat ze een goede analyse van de opbrengsten kunnen maken en 

verwerken in hun handelen. Communicatie met ouders dient vanuit een professionele houding open, 

transparant en 'klant'vriendelijk te zijn. 

5.2 Werving en selectie 

We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB plan (Integraal Beleidsplan 

Bij het sollicitatiegesprek houden we een criteriumgericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en 

criteria. Sollicitanten geven een proefles waaruit blijkt wat er wel of niet beheerst wordt. 

De sollicitanten moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via bekwaamheidsdossier en 

portfolio). 

Aan het einde van het eerste jaar in een benoeming wordt door de directeur van de school een advies 

uitgebracht aan het bestuur over de bekwaamheid van de leerkracht op basis van een volledig 

assessment (m.b.v. de Competentiethermometer). Bij twijfel wordt door een externe partner een meting 

gedaan. 

5.3 Introductie en begeleiding 

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 

40 uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De mentor voert het introductiebeleid uit, 

waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de basiscompetenties. Daarmee wordt de nieuwe collega 

op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een 

personlijk ontwikkelplan dat zich richt op het leren beheersen van de basiscompetenties, en dan met name 

de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’. De plaatsing in een groep is afhankelijk van 

de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De lesobservaties worden uitgevoerd door de mentor, de IB-

er en de directeur. Om te bepalen of de nieuwe leraar zich in voldoende mate ontwikkelt naar 

basisbekwaam, gebruikt de school het instrument de Competentiethermometer en de 'vier sleutels'. 
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5.4 Werkverdelingsbeleid 

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld op basis van het 

werkverdelingsbeleid. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke 

afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding 

en nazorg, de professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer 

van de school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende 

leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden. 

Het personeel heeft rechtstreeks instemming in de werkverdeling op basis van hierover gemaakte 

afspraken in het werkverdelingsbeleid. 

Bijlagen 

6. Werkverdelingsbeleid PCBO Dantumadiel 

5.5 Collegiale consultatie 

Collega’s komen binnen en buiten de bouw bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze 

manier gekeken of de opgestelde doelen van de school (c.q. de competenties en criteria) worden 

waargemaakt. Degene die een collegiale consultatie uitvoert, doet dit op basis van mogelijkheden in het 

rooster. Ook kan gebruikt worden gemaakt van de robotcamera (SWIVL) om dit te realiseren. 

 Per jaar wordt beslist welk vakgebied in ieder geval prioriteit krijgt en hoe vaak collegiale consultaties 

plaatsvinden.  

De consultaties worden gevoerd aan de hand van samen gemaakte afspraken en daarvoor samengestelde 

kijkwijzers. maar het kan en mag ook plaatsvinden op basis van de professionele reflectieve dialoog ('De 

Vier Sleutels'). 

5.6 Klassenbezoek 

Tweemaal per jaar legt de directie -conform een opgesteld rooster- bij ieder teamlid klassenbezoeken af. De 

eerste ronde bezoeken in samenwerking met de intern begeleider. Centraal staan daarbij de 'vier sleutels'. Bij 

de vier sleutels staan relevante thema's omtrent lesgeven centraal. deze thema's spelen zich af rondom een 

viertal vragen nl.; 

1. Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les? 

2. Volgt de leerkracht 'de kortste weg naar Rome'? 

3. Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen? 

4. Stemt de leerkracht af op verschillen? 

Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-

afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een 

reflectief gesprek waarin nieuwe afspraken worden gemaakt. Leerkrachten maken zelf verslag van deze 

gesprekken en archiveren deze in het bekwaamheidsdossier. 

5.7 Persoonlijke ontwikkelplannen 

Iedere werknemer stelt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelplan op. De inhoud van het plan is 

gebaseerd op de ontwikkeling van de competenties. Een werknemer scoort zichzelf op de 

vastgestelde competenties, voert een doelstellingengesprek met de directeur en vult daarna het plan in. 
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De uitvoer van het plan wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde 

bij het voortgangsgesprek. In het voortgangsgesprek wordt door de directie feedback gegeven over de 

realisatie van de opgestelde plannen. De leerkracht draagt zorg voor de archivering van de plannen in 

zijn bekwaamheidsdossier.. 

5.8 Het bekwaamheidsdossier 

Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier in Parnassys WMK. Deze dossiers worden 

beheerd door de leraren zelf. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een levend 

document is door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich: 

 Afschriften van diploma’s en certificaten 

 De gescoorde competenties 

 De persoonlijke ontwikkelplannen 

 De verslagen van voortgangsgesprekken 

 Indien van toepassing de verslagen van beoordelingsgesprekken 

 Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek 

 Overzicht van gemaakte prestatieafspraken 

 Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken) 

 

5.9  Voortgangsgesprekken 

De directie voert jaarlijks een voortgangsgesprek met alle medewerkers. Tijdens het gesprek staat het 

POP van de medewerker (met daarin de competentiedoelen) centraal. Op basis van het ontwikkelde 

POP wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen 

verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, mobiliteit en de mate van bekwaamheid 

(start-, basis- of vakbekwaam) van de leraar. 

5.10 Beoordelingsgesprekken 

Onze school beschikt over een regeling Beoordelingsgesprekken. De directie voert een beoordelingsgesprek 

bij de overgang van een T- naar een V-benoeming. Daarna wordt het gesprek gehouden indien nodig, 

omdat de voortgangsgesprekken onvoldoende zichtbaar rendement opleveren. De directie geeft een oordeel 

over de mate van bekwaamheid van de leraar: start-, basis- of vakbekwaam. Op basis van alle beoordelingen 

stelt de directie een teamfoto op. Na bespreking en analyse daarvan worden er schoolverbeterpunten 

vastgesteld. Dit gebeurt in combinatie met de uitkomsten van de voortgangsgesprekken. 

5.11 Professionalisering 

Scholing komt aan de orde bij de voortgangsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing 

opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de 

competenties en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de 

directie teamgerichte scholing. 

Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. 

De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering binnen het 

werkverdelingsbeleid. 
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Planning teamscholing 2019-2023 

Jaar Thema Organisatie 

2019-2020 Engels Stenden/Cedin 

 Taal/lezen Bureau Meesterschap 

 Muziek Waldsang 

2020-2021 Begaafdheid Karen Wolters 

 ICT Intern 

 Identiteit nog niet bekend 

2021-2022 Begaafdheid Karen Wolters 

 Schrijven nog niet bekend 

 Rekenen nog niet bekend 

2022-2023 Communicatie nog niet bekend 

 Rekenen nog niet bekend 

 

5.12 Teambuilding 

Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin 

we met elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de 

school en de leerkrachten. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten 

van nascholing. Ieder jaar volgt het team –naast de individuele scholing- samen een aantal cursussen. We 

onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. We 

drinken vijf keer per week ’s morgens voor schooltijd en 's middags na school gezamenlijk koffie en thee. 

De school organiseert daarnaast een afsluiting aan het eind van het schooljaar. 

6 Organisatiebeleid 

 

6.1 Groeperingsvormen 

CBS De Boustien gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. De lessen worden in het algemeen in 

de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij begrijpend lezen wordt het klassenverband doorbroken. 

Kinderen kunnen dan op eigen niveau lezen. De vakgebieden WO, Kunst en Cultuur, Wetenschap en 

Techniek worden thematisch aangeboden. Leerlingen uit verschillende groepen werken 

(klassendoorbrekend) met elkaar samen aan de verschillende thema's 

6.2 Het schoolklimaat 

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de 

medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-

werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. We proberen ouders optimaal te 

informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. In ons pedagogisch klimaat vertrouwen we 

elkaar en zijn we duidelijk en open in onze communicatie. 

 



P a g i n a  | 30 
 

SCHOOLPLAN 2019-2023 CBS DE BOUSTIEN 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Herijken stappen antipest protocol hoog 

 

6.3 Arbobeleid 

Onze school heeft met Zorg van de zaak een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om 

uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in 

overleg met de bedrijfsarts– een probleemanalyse op.  De directeur en de zieke leerkracht stellen 

vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de 

personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en 

werkklimaat in en rondom de school. 

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan 

(Parnassys). Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart 

brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van 

onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning 

afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een 

calamiteitenplan aanwezig. 

6.4 Interne communicatie 

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren 

van betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de 

school te optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er 

effectieve hulpmiddelen gebruikt. 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk: 

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken 

2. Vergaderingen worden goed voorbereid 

3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname 

4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf 

5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen 

Aandachtspunt Prioriteit 

Opstellen communicatiebeleid hoog 

Leren (kritische) feedback geven hoog 

 

6.5 Samenwerking 

Onze school werkt samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op 

informatie- uitwisseling. Een aandachtspunt is dat we meer effectief samen willen werken met voorschoolse 

voorzieningen met name bij het realiseren van een doorgaande leerlijn.  
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Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken 

we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere 

school). Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het 

Samenwerkingsverband en met zorgpartners. 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met: 

 De leerplichtambtenaar 

 De wijkagent 

 Centrum voor jeugd en gezin 

 Schoolmaatschappelijk werk 

 Schoolarts 

 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,25 

 

6.6 Contacten met ouders 

Bouwen aan verbinding: 

We doen het samen 

Op  De Boustien willen we ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar verbinden. De ouders op onze 

school zijn actief in verschillende geledingen, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk gebied. 

Contact met ouders is voor ons van wezenlijk belang. Dit merkt u direct zodra uw kind bij ons op school zit. Bij 

alle nieuwe leerlingen komt de leerkracht van groep 1 op huisbezoek voor een gesprek met ouder en kind in 

de eigen omgeving. 

We blijven altijd met elkaar in gesprek 

Ieder schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een startgesprek.  Vanaf groep 5 zijn  de leerlingen  daar 

ook bij aanwezig.  Doel is de kennismaking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Tijdens de 

rapportavonden staat de ontwikkeling van uw kind centraal. We kijken niet alleen naar de cognitieve kant 

maar ook naar de sociaal-emotionele en creatieve kant. 

De komende jaren willen we onze leerlingen ook betrekken bij deze gesprekken. Centraal staat het portfolio 

van de leerlingen met hun talenten, ontwikkelpunten en persoonlijke leerdoelen. 

Daarnaast zet onze school regelmatig de deuren open voor de ouders. Zo organiseren we in oktober een 

workshopavond, komen ouders kijken bij projecten en nemen ze deel aan vieringen. 
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6.7 Overgang PO-VO 

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. 

Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en 

wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan 

een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. 

6.8 Voor- en vroegschoolse educatie 

Onze school werkt voornamelijk samen met twee locaties voor kinderopvang in de buurt van de school 

nl.; It Peuterhonk en It Flinterke. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg waarbij met name de 

overdracht van nieuwe leerlingen centraal staat. Een speerpunt is dat we binnen de overlegmomenten meer 

willen focussen op het onderwijsaanbod. Doel is om de leerlijnen beter op elkaar af te stemmen. 

6.9 Voor-, tussen- en naschoolse opvang 

In de Westereen zijn een aantal aanbieders voor wat betreft de voor-, tussen- en naschoolse opvang nl.; 

- Kids First 

- Thuishuis It Boefke 

- It Flinterke 
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7 Financieel beleid 

 

7.1 Lumpsumfinanciering 

De afspraken met betrekking tot de financien van onze school zijn vastgesteld  in  het Strategisch 

Beleidsplan van de Vereniging(zie bijlage). De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor de 

effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de 

totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen 

uit het strategisch beleidsplan van de Vereniging en het schoolplan van de school te realiseren. 

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de 

bestemmingsboxen. De directeur bestuurder zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een 

deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel 

ontwikkeld met daarin ook de uitgangspunten van haar beleid. De financiële ondersteuning wordt 

verzorgd door het stafbureau en de financiële dienstverlener OBM (Onderwijsbureau Meppel). 

Per kwartaal bespreken de directeur bestuurder en de directeur van de school de financiële positie van de 

school via de managementrapportage. Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met 

betrekking tot de uitgaven voor personeel en ziekteverzuim. Maandelijks wordt tevens het 

formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn 

eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden besproken met de afdeling P&O en Financiën, alsmede 

tijdens de managementrapportage. 

De vereniging heeft een externe onafhankelijke controller aangesteld. Met hem/haar  vindt 2 keer per jaar 

een overleg plaats. De Raad van toezicht (toezichthoudende bestuursleden) ontmoeten hem 1x per 

jaar. 

Bijlagen 

   7.Strategisch beleid PCBO Dantumadiel 

7.2 Externe geldstromen 

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, 

impulsgelden en gelden van het SWV. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden 

daar beheerd. Op het bestuurskantoor wordt bijgehouden hoeveel middelen uit de bestemmingsbox 

besteedt zijn aan welke thema’s (opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap). Van de lokale overheid 

ontvangt de school projectsubsidies voor cultuureducatie. De school verantwoordt zich over de 

deugdelijke besteding van de gelden via de managementrapportage(s). Bij het vervangingsfonds 

worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof gedeclareerd. 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de vereniging eigen risicodrager. 

7.3 Interne geldstromen 

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. 
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Op onze school worden er tijdens een schooljaar een aantal activiteiten georganiseerd die niet door het 

ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden vergoed. De vereniging betaalt een deel van de 

kosten, maar ook de ouders/verzorgers wordt een bijdrage gevraagd. 

Het schoolgeld bedraagt € 45,00 per kind per jaar (dit is exclusief de € 40, 00 extra bijdrage voor het 

schoolkamp in groep 8) Kinderen die in de maanden augustus t/m december op school komen betalen € 

45,00. Kinderen die in januari t/m maart op school komen € 37,50. Kinderen die in april t/m juni op 

school komen betalen € 32,50. 

Deze bedragen worden via het automatische betalingsverkeer geïnd. 

(De afschrijving zal plaatsvinden in de maanden januari € 22,50 en juni € 22,50 ) 

Van dit geld worden o.a. de schoolreizen, cadeautjes en traktaties bij St. Nicolaasfeest, traktaties bij het 

kerstfeest, materialen voor Kerst en Pasen, de sporttoernooien, de traktaties bij de laatste 

schooldag et cetera betaald. 

7.4 Sponsoring 

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant 

ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit 

convenant. Dit ligt ter inzage op school. 

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de 

school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 

leerlingen. 

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 

in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs 

stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over 

sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant (zie bijlage) 

Bijlagen 

8.Convenant sponsoring
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7.5 Begrotingen 

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de directeur bestuurder 

vastgesteld. De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur bestuurder en de directeuren van de 

scholen. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. 

Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde 

beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden. 

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de directeur bestuurder een voorstel op voor een begroting voor het 

komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven 

van de school opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op 

het beleidsplan van de school. 

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een 

personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basisformatie, 

wegingsgelden, passend onderwijsmiddelen en impulsgelden verantwoord. Het personeelsformatieplan 

wordt besproken met de MR (in samenspraak met de afdeling P&O). Maandelijks wordt het 

formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn 

eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden besproken met de afdeling P&O en Financiën. 

Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar 

(personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het 

meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van 

het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting. 

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens 

die zijn verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en 

op basis van de gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven. 

 

8   Zorg voor kwaliteit 

 

8.1 Kwaliteitszorg 

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en 

verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben 

we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de 

schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we 

inzetten voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vrijwel 

altijd tot aandachtspunten. Samen met het team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele 

ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we 

gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen verbeterpunten 

worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door een werkgroep.  
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De directie monitort de voortgang.  Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en 

verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3 

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,18 

 

8.2 Kwaliteitscultuur 

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds 

verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze 

professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) 

handelen. 

8.3 Verantwoording en dialoog 

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig 

wordt onze school 1 x per vier jaar geauditeerd, we organiseren een visitatie en/of collegiale consultatie 

per jaar (gebaseerd op een eigen geformuleerde onderzoeksvraag), beschikken over een leerlingenraad. 

Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af 

met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de 

realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3 

 

8.4 De Basiskwaliteit 

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 

standaarden. Wij hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp 

van de knop Zelfevaluatie Basiskwaliteit De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in 

ons schoolplan in de bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons 

schoolplan. We zijn voornemens om de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het 

instrument WMK-PO. De acties die dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen. 

Bijlagen 

   9.Inspectierapport PCBO Dantumadiel 
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8.5 Onze eigen kwaliteitseisen 

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen ambities. Voor de vakgebieden rekenen en taal 

streven we opbrengstgerichte resultaten na. Een aantal ambities zijn meer integraal. Deze ambities 

staan vermeld in het hoofdstuk onderwijskundig beleid nl.; 

 Bouwen aan een brede blik 

 Bouwen aan bewustwording 

 Bouwen aan bewust leren 

 Bouwen aan verbinding 

 

8.6 Wet- en regelgeving 

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en 

regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen: 

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie en wordt gepubliceerd op de website van de school. 

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie 

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt en wordt gepubliceerd op de website van de 

school. 

5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband) 

6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd 

8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van 

groep 3 t/m 8 

 

8.7 Inspectiebezoeken 

De vereniging heeft in het voorjaar van 2018 een bestuursbezoek gehad en aansluitend zijn er diverse 

verificatiebezoeken gehouden door de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport 

met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op 

onze scholen op orde is: al onze scholen hebben een basisarrangement (voldoende).  Er zijn nauwelijks 

tekortkomingen, en daar waar dat wel zo is, hebben we een plan van aanpak opgesteld 

(herstelopdracht). 

8.8 Quick Scan - Zelfevaluatie 

Voor de komende schoolplan periode worden ieder jaar Quick Scans afgenomen die gerelateerd zijn aan de 

aandachtspunten voor de verschillende jaarplannen. Op basis van de uitkomsten kunnen de jaarplannen 

gewijzigd dan wel aangevuld worden. Eventueel wordt als verdieping op de Quick Scan een 

schooldiagnose afgenomen. 

 

 



P a g i n a  | 38 
 

SCHOOLPLAN 2019-2023 CBS DE BOUSTIEN 
 

8.9 Vragenlijst Leraren 

In 2018 is de vragenlijst voor leerlingen door BVPO (Bureau Voor Praktijkgericht Onderzoek) op alle scholen 

binnen PCBO Dantumadiel uitgezet. Van onze school hebben 18 medewerkers de vragenlijst ingevuld. De 

enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de medewerkers met hun school. Het 

gemiddelde rapportcijfer dat de medewerkers in de referentiegroep aan hun school geven is 7.6. Onze 

school scoort (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.9. De waardering van de medewerkers voor 

onze school is daarmee 'goed'. 

Bijlagen 

9.Personeel tevredenheidspeiling 2018 

8.10 Vragenlijst leerlingen 

In 2018 is de vragenlijst voor leerlingen door BVPO (Bureau Voor Praktijkgericht Onderzoek) op alle scholen 

binnen PCBO Dantumadiel uitgezet. Op onze school hebben 134 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Er werden 

gegevens verzameld van 79 leerlingen uit groep 5 en 6 en van 55 leerlingen uit de hoogste groepen. 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het 

gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Onze school 

scoort daarboven met een gemiddelde van 8.6. De waardering van de leerlingen voor onze school is 

daarmee 'zeer goed'. 

De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een 

vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad. De raad komt maandelijks bijeen onder 

leiding van de directeur en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de 

kwaliteit van de school. 

Bijlagen 

10.Leerling tevredenheidspeiling 2018 

8.11 Vragenlijst ouders 

In 2018 is de vragenlijst voor leerlingen door BVPO (Bureau Voor Praktijkgericht Onderzoek) op alle scholen 

binnen PCBO Dantumadiel uitgezet. Van onze school hebben 65 ouders en verzorgers de vragenlijst 

ingevuld. Er werden gegevens verzameld over 48 kinderen in de bovenbouw en over 47 kinderen in de 

onderbouw (vier ouders hebben niet aangegeven in welke groep hun kind zit). Ten aanzien van de 

leerkracht konden ouders voor elk van hun kinderen reageren. 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun 

kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind 

geven is 7.5. Onze school scoort 'nagenoeg' gelijk met een gemiddelde van 7.5. De waardering van de 

ouders voor onze school is daarmee 'ruim voldoende'. 
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De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van ouders niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. 

Op onze school functioneert ook een identiteitscommissie, klankbordgroep en organiseren we 4 maal 

per jaar een koffieochtend voor ouders. In de specifieke 'geledingen' worden allerlei 

schoolaangelegenheden besproken. 

Bijlagen 

11.Ouder tevredenheidspeiling 

 

9 Strategisch beleid 

 

9.1 Strategisch beleid 

De Vereniging PCBO Dantumadiel beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de 

onderstaande aandachtspunten voor de scholen aangegeven. 

1. Identiteit. 

2. Personeel. 

3. Organisatie. 

4. Onderwijs. 

5. Huisvesting. 

Het motto voor de periode 2019-2023 is  'Onderwijs dicht bij uw kind'. Elk jaar kiezen we met elkaar ook een 

jaarthema. In 2019 is het thema 'Samen bouwen op een vast fundament´. 

Bijlagen 

12.Strategisch beleidsplan PCBO 
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10 Aandachtspunten 2019-2023 

 

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioritei
t 

Streefbeeld Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1 
tot en met 8 middels een leerling rapportfolio 

hoog 

 Op  onze  school  zijn  de  leerlijnen  voor  wetenschap  en  techniek  en 
kunst en cultuur geïmplementeerd 

hoog 

 Op onze school zijn alle leerkrachten 'basis' vaardig met betrekking tot ICT hoog 

 Op onze school voeren we kindgesprekken hoog 

 Onze school is een VVTO school hoog 

 Op onze school wordt collegiale consultatie structureel ingezet. Leerkrachten 
leren van en met elkaar 

hoog 

Levensbesch. 
identiteit 

We willen in gesprek blijven over onze (Christelijke) identiteit. hoog 

Sociale en 
maatsch.ontw. 

Leerlingen gaan op excursies in de schoolnabije omgeving. 
Ondernemers, ouders geven gastlessen op school. 

gem 

 Leerlingen uit de bovenbouw gaan een week op stage bij bedrijven, 
organisaties in de Westereen 

gem 

Actief Burgerschap en 
Sociale Cohesie 

Gastlessen gegeven door ouders, bedrijfsleven De Westereen hoog 

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend 
zijn voor de leerlingen 

hoog 

 Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij 
binnenkomst 

hoog 

Vakken, meth. Schrijfmethode herijken hoog 

Taalleesonderwijs Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van taal bieden hoog 

 Begrijpend lezen op niveau (klassendoorbrekend) hoog 

Rekenen/wiskunde Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van rekenen bieden hoog 

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, 
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen 

hoog 

Talentontwikkeling Meer muziek in de klas hoog 

Resultaten De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van 
VO-adviezen 

hoog 

Het schoolklimaat Herijken stappen antipest protocol hoog 

Interne 
communicatie 

Opstellen communicatiebeleid hoog 

 Leren (kritische) feedback geven hoog 
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11  Meerjarenplanning 2019-2020 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1 tot en met 8 
middels een leerling rapportfolio 

 Op onze school zijn de leerlijnen voor wetenschap en techniek en kunst 
en cultuur geïmplementeerd 

 Op onze school zijn alle leerkrachten 'basis' vaardig met betrekking tot ICT 

 Op onze school voeren we kindgesprekken 

 Onze school is een VVTO school 

 Op onze school wordt collegiale consultatie structureel ingezet. Leerkrachten leren van 
en met elkaar 

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst 

Taalleesonderwijs Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van taal bieden 

 Begrijpend lezen op niveau (klassendoorbrekend) 

Talentontwikkeling Meer muziek in de klas 

Resultaten De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-
adviezen 

Het schoolklimaat Herijken stappen antipest protocol 

Interne 
communicatie 

Opstellen communicatiebeleid 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider 

beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de 

verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een 

evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De 

bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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12 Meerjarenplanning 2020-2021 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1 tot en 
met 8 middels een leerling rapportfolio 

 Op onze school zijn de leerlijnen voor wetenschap en techniek en kunst en 
cultuur geïmplementeerd 

 Op onze school zijn alle leerkrachten 'basis' vaardig met betrekking tot ICT 

 Op onze school voeren we kindgesprekken 

 Op onze school wordt collegiale consultatie structureel ingezet. Leerkrachten 
leren van en met elkaar 

Levensbeschouwelijke 
identiteit 

We willen in gesprek blijven over onze (Christelijke) identiteit. 

Sociale en 
maatschappelijke 
ontwikkeling 

Leerlingen gaan op excursies in de schoolnabije omgeving. Ondernemers, 
ouders geven gastlessen op school. 

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst 

Taalleesonderwijs Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van taal bieden 

 Begrijpend lezen op niveau (klassendoorbrekend) 

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van 
de behoeften van de leerlingen 

Talentontwikkeling Meer muziek in de klas 

Resultaten De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-
adviezen 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider 

beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de 

verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een 

evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De 

bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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13 Meerjarenplanning 2021-2022 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1 tot 
en met 8 middels een leerling rapportfolio 

 Op onze school zijn de leerlijnen voor wetenschap en techniek en kunst en 
cultuur geïmplementeerd 

 Op onze school zijn alle leerkrachten 'basis' vaardig met betrekking tot ICT 

 Op onze school voeren we kindgesprekken 

 Op onze school wordt collegiale consultatie structureel ingezet. 
Leerkrachten leren van en met elkaar 

Sociale en 
maatschappelijke 
ontwikkeling 

Leerlingen gaan op excursies in de schoolnabije omgeving. Ondernemers, 
ouders geven gastlessen op school. 

 Leerlingen uit de bovenbouw gaan een week op stage bij bedrijven, 
organisaties in de Westereen 

Actief Burgerschap en 
Sociale Cohesie 

Gastlessen gegeven door ouders, bedrijfsleven De Westereen 

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst 

Vakken, methodes 
en 
toetsinstrumenten 

Schrijfmethode herijken 

Taalleesonderwijs Begrijpend lezen op niveau (klassendoorbrekend) 

Rekenen en wiskunde Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van rekenen bieden 

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van 
de behoeften van de leerlingen 

Talentontwikkeling Meer muziek in de klas 

Resultaten De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-
adviezen 

Interne communicatie Leren (kritische) feedback geven 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider 

beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de 

verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een 

evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De 

bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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14 Meerjarenplanning 2022-2023 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen in groep 1 tot en 
met 8 middels een leerling rapportfolio 

 Op onze school zijn de leerlijnen voor wetenschap en techniek en kunst en 
cultuur geïmplementeerd 

 Op onze school zijn alle leerkrachten 'basis' vaardig met betrekking tot ICT 

 Op onze school voeren we kindgesprekken 

 Op onze school wordt collegiale consultatie structureel ingezet. Leerkrachten 
leren van en met elkaar 

Sociale en 
maatschappelijke 
ontwikkeling 

Leerlingen gaan op excursies in de schoolnabije omgeving. Ondernemers, 
ouders geven gastlessen op school. 

 Leerlingen uit de bovenbouw gaan een week op stage bij bedrijven, organisaties 
in de Westereen 

Actief Burgerschap en 
Sociale Cohesie 

Gastlessen gegeven door ouders, bedrijfsleven De Westereen 

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst 

Vakken, 
methodes en 
toetsinstrumente
n 

Schrijfmethode herijken 

Taalleesonderwijs Begrijpend lezen op niveau (klassendoorbrekend) 

Rekenen en wiskunde Opbrengstgericht passend onderwijs op het gebied van rekenen bieden 

Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van 
de behoeften van de leerlingen 

Talentontwikkeling Meer muziek in de klas 

Resultaten De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-
adviezen 

Interne communicatie Leren (kritische) feedback geven 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider 

beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de 

verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een 

evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De 

bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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